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ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών με 

πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.)»  

 

                    Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) 

     Έχοντας υπόψη:   

Τις διατάξεις: 

 

1. του Νόμου 3966/2011 (ΦΕΚ 118, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 

Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 

«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει. 

2. Τις με αριθμ. α) 772822/Δ1/29-5-2013 ΑΔΑ: ΒΕΧΒ9-ΩΝΝ με θέμα: 

«Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αξιολογήθηκαν θετικά στα πλαίσια της 

αξιολόγησης για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα 

Πειραματικά Σχολεία», β) 113301/Δ1/14-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩ09-ΝΙ3) με θέμα: 

«Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αξιολογήθηκαν θετικά στα πλαίσια της 

αξιολόγησης για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα 

Πειραματικά Σχολεία», γ) 140726/Δ2/2-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΠ9-Χ90) με 

θέματα: «Α. Τροποποιήσεις τοποθετήσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στα 

πλαίσια της αξιολόγησης για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα 

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Β. Συμπληρωματική τοποθέτηση με 

πενταετή θητεία στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία Γ. Ανάκληση 

τοποθέτησης εκπαιδευτικών που αξιολογήθηκαν θετικά στα πλαίσια της 

αξιολόγησης για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 Π.Ε. &  Δ.Ε. 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 

      ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 

 
ΠΡΟΣ 

Περιφερειακές Διευθύνσεις  

Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης 

της  χώρας 

Διευθύνσεις Α/θμιας & Β/θμιας 

Εκπαίδευσης της  χώρας (δια των 

Περιφερειακών Διευθύνσεων) 

Σχολικές μονάδες της χώρας(δια 

των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης) 

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία 
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Πειραματικά Σχολεία», δ) 115976/Δ1/23-7-2014 (ΑΔΑ: 79019-3ΧΛ) με θέμα: 

«Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αξιολογήθηκαν θετικά στα πλαίσια της 

αξιολόγησης για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα Πρότυπα 

Πειραματικά Σχολεία» και ε) 151294/Δ1/23-09-2014 ΑΔΑ:ΒΑ5Υ9-ΙΦΩ με 

θέμα: «Συμπλήρωση της με  αριθμ. 115976/Δ1/23-7-2014 (ΑΔΑ: 79019-3ΧΛ) 

ΥΑ με θέμα: «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αξιολογήθηκαν θετικά στα 

πλαίσια της αξιολόγησης για πλήρωση θέσεων με πενταετή θητεία στα 

Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία» Υπουργικές Αποφάσεις. 

3. Την αριθμ. 2
 
Α/2014 Πράξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. 

διευκρινίζουμε  

 

για την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών με πενταετή  

θητεία στα Π.Π.Σ. τα εξής: 

 

A. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με πενταετή θητεία στα Π.Π.Σ. καθ’ όλη τη διάρκεια 

της θητείας τους εκπληρώνουν τις εκπαιδευτικές  και υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις 

στα Π.Π.Σ. που έχουν επιλεγεί και όχι στις σχολικές μονάδες από τις οποίες προήλθαν. 

B. Οι υπηρεσιακοί φάκελοι των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία στα 

Π.Π.Σ. μεταφέρονται στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

που ανήκουν χωροταξικά τα Π.Π.Σ. που υπηρετούν. 

 

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦ. ΚΑΛΚΑΝΗΣ 
 


